
 

Zondag 19 mei 2019, 09:30 uur 

Zondag Cantate (Zingt!) 
Viering van Schrift en Tafel 

 

 

 
Orgelspel 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
De twee kaarsen op de Avondmaalstafel die verwijzen naar Woord en Wereld 
worden aangestoken met licht van de Paaskaars. 
 
Stilte 

In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst.  

 
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied. 
 
Aanvangslied  Lied (psalm) 146 vs 1 en 3 
 
Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
o:       O God, die ons uitnodigt tot zingen 
a:       WEK ZELF IN ONS HET LIED 
  AMEN 

De gemeente gaat zitten. 

 

Kyriegebed   
Glorialied   Lied 713 vs 1 en 2 
Groet 

v: De Heer zal bij u zijn. 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN. 

 

Gebed om het licht van Gods Geest Lied 333 
 
De kinderen komen naar voren. 
Voor de kinderen  
De kinderen gaan met hun lichten naar de kindernevendienst. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezingen Psalm 98  en Johannes 13 vs 31-35 (NBV) 
Zingen  Lied 304 

Preek 
Orgelspel 
Zingen   Lied 680 vs 4 
De kinderen komen tijdens het naspel terug uit de kindernevendienst 
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DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
Diaconale en pastorale mededelingen 

 
Gebeden 

Dankgebed en voorbeden, telkens eindigend met zingen van Lied 368f 
 
Collecten 

1ste rondgang: Avondsmaalcollecte 

2de rondgang: De voortgang van het kerkelijk leven 
 
MAALTIJD VAN DE HEER 

Nodiging 
Tafelgebed  ‘Die wij kennen als een Vader’,  

lied 403d (gemeente zingt het refrein) 

Onze Vader 

Vredegroet 
 
Delen van brood en wijn. Wij lopen via het middenpad naar voren. Daar 
ontvangt u brood (lichaam van Christus) en wijn of druivensap (beker van het 
Koninkrijk). U kunt ook uit een apart bekertje drinken.  
Dankgebed 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Dankgebed en slotlied (staande) Lied 863 vs 1,4, 5 en 6 
 
Zending en zegen 

 
 
Uitgangscollecte: Wijkkas 
Elke twee maanden is de derde collecte bestemd voor de eigen kassen van de 

Zwolse protestantse wijkgemeenten. Niet voor niets, want uit die wijkkassen 
worden heel veel activiteiten bekostigd. Dankzij het geld dat onder meer van-
daag bijeen wordt gebracht, krijgen de vrijwilligers die zich inzetten voor al 
die activiteiten, een financieel steuntje in de rug. Een gulle gift voor de wijk-
kas is vooral een blijk van waardering voor die inzet. En wie gunt onze vrijwil-
ligers zo’n schouderklopje nu niet? 
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Uitgangscollecte 26 mei 2019: Stedelijk diaconaat 
Het gaat economisch nog steeds goed met ons land. De werkloosheidscijfers 

dalen. Geen vuiltje aan de lucht. Helaas profiteert niet iedereen hiervan, zoals 
bijvoorbeeld de dak- en thuislozen in Zwolle. Velen van hen verblijven in de 
Herberg. Op zondagmiddag kunnen zij daar niet verblijven en slenteren ze 
door de stad of zitten verveeld in het park. De Diaconie van de Protestantse 
Gemeente wil i.s.m. met andere kerken in Zwolle hen een alternatief bieden 
d.m.v. een zondagmiddagopvang voor daklozen. Verassend is het dat de be-

zoekers niet alleen uit de kring van de dakloosheid komen. De meesten heb-
ben gewoon een woning, maar geen thuis. Ze zijn alleen en ervaren de leegte 
en de lengte van de zondagmiddag.  
In het inloophuis de Bres creëren vrijwilligers een huiselijke sfeer om deze 
mensen te ontvangen met een kopje koffie, een luisterend oor, gezelligheid, 
warmte en medemenselijkheid, iets waar ieder mens op zondagmiddag be-

hoefte aan heeft. 

 
Na afloop van deze dienst is in zaal 2 gelegenheid koffie en thee te drinken 
en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact 
op met de voorganger of mail naar raaderedienst@adventskerk.nl 
 

 
MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

 

ZONDAG 19 MEI 2019 
09:30 Viering van Schrift en Tafel 
 Voorganger ds. Iemke Epema 

 Ouderlingen Christa Westerhof / Henk-Jan Kamphuis 

 Diaken Hetty meiberg 
 Organist Jan Willem Altelaar 
 Koster Bep de Groot 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK –Michaëlsviering - vesper 
 Liturgen Harry Steenbergen en Christa van Stappen 

ZONDAG 26 MEI 2019  
09:30 uur Wind in de Zeilen | Inspiritual Link 
 Voorganger Dirk Jan Steenbergen 

10:30 uur IJSELBOLDER - Viering 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering Cantate 
 Voorganger ds. Jan Jaap Stegeman 

 
1. Pastorale mededelingen 
 
MEELEVEN 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 
 
2. Bloemengroet  

Op internet worden geen namen en adressen vermeld. 
 
  

mailto:raaderedienst@adventskerk.nl
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3. Ds. Nelleke Eygenraam is voorlopig niet aan het werk 
Bericht vanuit het moderamen van de kerkenraad: 

Ds. Nelleke Eygenraam is gedurende de eerstkomende weken niet aan het 
werk om  te kunnen herstellen van de gevolgen van de val met haar fiets, 
begin mei. 
Hiervoor heeft zij rust nodig. Wij vragen u dan ook niet bij haar op bezoek te 
komen of te bellen. Zij heeft laten weten dat de vele kaarten die zij al 
ontvangen heeft haar goed doen!  

Voor pastorale bijstand is ds. Hans Tissink beschikbaar. Andere 
werkzaamheden zijn grotendeels aan andere collega's overgedragen. Heel 
fijn, dat er zo'n goed team is!  
 
De excursie naar Groninger kerken op zaterdag 25 mei gaat wél door. 
De deelnemers hebben inmiddels bericht ontvangen. Zie ook mededeling 4. 

 

De morgendauwwandeling bij zonsopkomst op Hemelvaartsdag 30 
mei zal echter geen doorgang vinden. Over evt. andere activiteiten waar 
Nelleke Eygenraam bij betrokken is/was houden wij u op de hoogte.  
 
4. Excursie Groninger Kerken 25 mei 2019 
Er zijn twee plaatsen in de bus vrij gekomen bij de excursie komende 
zaterdag 25 mei naar enkele Groninger kerken. Wie wil er nog graag mee?  

Voor meer informatie ds. Iemke Epema: iemke.epema@hetnet.nl  
of 038-4542366. 

 

5. Collega's gezocht voor de kindernevendienst 
Vindt u/jij het leuk om kinderen te vertellen over Jezus en met hen te knutse-
len of spelletjes te doen? Opa's, oma's, papa's, mama's, mannen, vrouwen, 
jongens, meisjes, wij hebben jullie nodig! Wanneer iemand interesse heeft om 
met ons mee te doen, je mag altijd een keertje meelopen met ons. Meld je 

aan bij mij via veisivi@gmail.com of bel mij op 06-53831774.  
Met vriendelijke groet, Marjan Wijnands-Veninga " 
 
6. Inzameling van citrus fruit voor de Voedselbank zondag 2 juni. 
Vorig jaar 11 november rondom de Oogstdienst hadden we een succesvolle 
inzameling voor de Voedselbank. Op 2 juni a.s. willen we de Voedselbank 
opnieuw ondersteunen met onze (jaarlijkse) citrus actie. Doet u ook weer 

mee? 
Er is behoefte aan vers, houdbaar fruit. We willen u daarom vragen enkel 
sinaasappels of mandarijnen mee te nemen. Op zondag 2 juni kunt u uw 
bijdrage in natura inleveren voor of na de ochtenddienst. De Voedselbank 
deelt dit fruit dan op vrijdag 7 juni uit aan hun klanten.  
Namens de diaconie alvast hartelijk dank! 

 
  

mailto:iemke.epema@hetnet.nl
mailto:veisivi@gmail.com
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7. Ontmoetingshuis Moderne Devotie introduceert kaartspel;  

een avond met een feestelijk tintje! 

Op dinsdagavond 21 mei 2019 18:30–21:00 uur introduceert het 
Ontmoetingshuis een nieuw kaartspel met spreuken uit de Navolging van 
Christus. Dit kaartspel brengt mensen met elkaar in gesprek aan de hand van 
wijze uitspraken van Thomas a Kempis.  
De eerste exemplaren van het kaartspel worden uitgereikt aan twee personen 
die de Moderne Devotie een warm hart toedragen. Het zijn drs. Jacques 

Koekkoek (vertaler van diverse werken van Thomas) en Bert Pierik 
(bestuurslid van de Stichting Thomas a Kempis). Het spel is in eigen beheer 
ontworpen en is op deze feestelijke avond te koop voor 5 euro per exemplaar. 
De kosten voor maaltijd en drinken bedragen € 5 per persoon. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in café Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). 
Voor verdere info en opgave:  www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl Van 

harte welkom. 

 

http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/

